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ĮŽANGA
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Šiame trumpame UNLOCK vadove (toliau – Vado-
vas) yra pateikiama pedagogams skirta papildoma  
MOOC– atvirojo internetinio mokymosi kurso – 
medžiaga. Kviečiame susipažinti su pagrindiniais 
edukacinių pabėgimo kambarių (toliau – EPK) 
kūrimo, paruošimo ir integravimo į studijų procesą 
aspektais. 
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KAM SKIRTAS ŠIS VADOVAS?
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Įžanga

MOOC IR VADOVO SĄSAJA

Vykdydami UNLOCK projektą, sukūrėme MOOC (atvirąjį internetinį mokymosi kursą) 
apie edukacinius pabėgimo kambarius. Siekdami palengvinti mokymosi procesą,         
nusprendėme parengti šį Vadovą ir pateikti pagrindinės MOOC sudarančios             
mokomosios medžiagos santrauką, kuri padės pedagogams pasikartoti MOOC įgytas 
žinias.

PAGRINDINIAI TURINIO AKCENTAI

Vadove pateikiami pagrindiniai kiekvieno modulio mokomosios medžiagos akcentai. 
Prireikus šią susistemintą mokomąją medžiagą pedagogai gali vėl peržvelgti. Be          
mokomosios medžiagos, čia rasite ir ekspertinių įžvalgų bei pabėgimo kambarių 
kūrimo proceso aprašą. Ši informacija bus pateikiama paprasta, studijų procesui 
lengvai pritaikoma, forma.

TIKSLINĖ SKAITYTOJŲ AUDITORIJA

Šis Vadovas skirtas plačiai auditorijai. Jį gali naudoti MOOC dalyviai, jei norėtų su kurso 
turiniu susipažinti dalimis, o ne nuosekliai, kaip yra sudarytas mokymosi kursas, taip 
pat bendruomenės, kurios domisi sužaidybinimo metodų diegimu studijų procese.
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KAIP NAUDOTIS VADOVU?

Prieš pradedant, norėtume jums patarti, kaip naudotis šiuo Vadovu.

Šio Vadovo skyriuose – moduliuose – informacija pateikiama skirtingais formatais.  Kai 
kur pagrindinei mokomosios medžiagos daliai akcentuoti bus naudojamos ekspertų 
citatos, o kituose praktiniam mokomosios medžiagos pritaikymui iliustruoti bus 
pasitelkiamos atvejo studijos. Matysite ir galvosūkių, kurie skirti jus įkvėpti ir jūsų 
mokymosi kelionei sužaidybinti. Kiekvienas modulis baigiamas refleksija, kur bus 
pateikiami ir bendri, ir su konkrečiu skyriaus turiniu susiję klausimai. 

Taip pat kiekviename puslapyje matysite skaidrų stačiakampį, kur pateikiamas             
pagrindinis turinys, ir pilką stačiakampį, kuriame išsamiau pakomentuojama pagrindinė 
modulio medžiaga (žr. pavyzdį). 
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Skaidrus stačiakampis 
– pagrindinis turinys

Pilkas stačiakampis – 
svarbiausi akcentai
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SUSIPAŽINKITE SU VEDLIAIS

Mokymosi kelionėje jus lydės trys MOOC personažai.

Susipažinkite – Mo’Nique, Irvinas ir Dekanas. Jie taip pat yra aukštojo mokslo instituci-
jos, tiksliau – Lernovanijos universiteto, atstovai.

Jau anksčiau susipažinę su sužaidybinimo metodu, jie jums užduos reflektyvių klau-
simų ir padės įtvirtinti  šiame Vadove pateikiamos mokomosios medžiagos svarbiau-
sius akcentus. 
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TERMINAI

Trumpą terminų sąrašą sudarėme tam, kad skaityti šį Vadovą jums būtų lengviau ir 
būtumėte susipažinę su čia vartojamomis sąvokomis bei jų apibrėžimais. 

Edukacinis pabėgimo kambarys: aktyvus komandinis žaidimas, kurio metu žaidėjai, 
turėdami nustatytą tikslą, ieško užuominų, sprendžia galvosūkius ir užduotis viename 
ar keliuose kambariuose;

Žaidimais grįstas mokymasis: žaidimų rūšis su numatytais studijų rezultatais;

Sužaidybinimas: žaidimo elementų, pavyzdžiui, paskatų sistemų, panaudojimas žaidėjų 
įsitraukimui spręndžiant užduotis;

Aukštojo mokslo institucijos: tai universitetai ir kolegijos, taip pat kitos institucijos, 
rengiančios tokių profesijų, kaip teisė, teologija, medicina, verslas, muzika ir menas, 
specialistus;

Siekiami studijų rezultatai: tai teiginiai, nusakantys studentų pasiekimus sėkmingai 
pabaigus tam tikrą studijų proceso dalį.
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ĮŽANGINĖ VADOVO DALIS

Šis modulis supažindins jus su edukacinių pabėgimo kambarių (EPK) „pasauliu“. EPK 
integravimas į studijų procesą gali paskatinti studentus gilintis į studijuojamo dalyko 
turinį, užmegzti ryšius su besimokančiais kartu ir skatinti aukštųjų mokyklų studentų 
kūrybiškumą.

Bus aptarti svarbiausi EPK aspektai – kas yra EPK ir kaip jie gali būti taikomi ir padėti 
mokyti(s). 

Šiame Vadove susipažinsite su pagrindine MOOC modulių medžiaga ir išmoksite, kaip 
integruoti žaidimais grįstą mokymąsi į jūsų dėstymo veiklas.
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Kuriant EPK, labai svarbu mintyse turėti edukacinius mokymosi tikslus, kuriuos studen-
tai turi įgyvendinti, ir atsižvelgti į svarbiausius aukščiau išvardintus elementus.
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KAS YRA EPK?

„Pabėgimo kambarys – tai aktyvus komandinis 

žaidimas, kurio metu žaidėjai, turėdami nustatytą 

tikslą (įprastas tikslas – pabėgti iš kambario) ir 

per ribotą laiką ieško užuominų, sprendžia gal-

vosūkius ir užduotis viename ar keliuose kam-

bariuose.“

Scott Nicholson, 2015

Nicholsonas, pabėgimo kambarių (PK) ir EPK ekspertas, išvardina svarbiausius ele-
mentus, kuriuos turite įgyvendinti norėdami pasitelkti EPK studijų procese. Apibendri-
nant, PK ir EPK reikalauja komandinio darbo, komunikacijos, iniciatyvos ir aukštesniųjų 
gebėjimų (pvz., kritinio mąstymo, dėmesio detalėms ir racionalaus mąstymo), kad per 
ribotą laiką būtų pasitelktos įvairiausios turimos žinios ir tinkami metodai.
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KODĖL REIKĖTŲ NAUDOTI EPK?

Jei svarstote, kodėl turėtumėte integruoti EPK į savo dėstymo veiklas, norėtume 
supažindinti jus su tokio sprendimo svarbiausiomis išvadomis ir privalumais! 

Nors su EPK susiję tyrimai yra dar tik pradiniuose etapuose, pateikiama svarių šio 
metodo privalumus akcentuojančių argumentų.

Į mokymo procesą integruoti žaidimai yra efektyvi mokymosi priemonė skirtingų 
sričių viduje ir tarp jų;

Mokymo procese pasitelkiami žaidimai gali skatinti žaidėjų kūrybiškumą;

Edukaciniais tikslais naudojami pabėgimo kambariai ugdo studentų                   
universaliuosius gebėjimus, kurie pripažinti kritiškai svarbiais integruojantis į 
darbo rinką.

Nors iš pradžių gali pasirodyti, kad EPK integruoti į studijų procesą nėra lengva, yra 
daug privalumų tai daryti! Prisiminkite tai, kai kurdami EPK susidursite su sunkumais.
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REFLEKSIJA

Kas jus motyvuoja integruoti EPK į 
studijų procesą?

Kaip numatote taikyti EPK ateityje? Ar 
jaučiatės skatinami tai daryti?

12
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TEORIJA

Teorijos dalyje būsite supažindinti su pagrindiniais 
principais, kuriais remiamasi kuriant ir naudojant 
edukacinius pabėgimo kambarius. Aptarsime mo-
kymosi teorijas, tarp jų – ir žaidimais grįstą moky-
mąsi, konstruktyvistinę ir socialinės raidos teoriją, 
bei pristatysime EPK studijų procese įgyvendinti 
įgalinančią pedagoginę sistemą. 

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu 13



TEORINIS PAGRINDIMAS

Šiame modulyje pabrėžiame studijų rezultatų ir mokymo veiklų ryšį, vadinamąjį darnųjį 
išdėstymą (angl. constructive alignment). Svarbiausi akcentai – studijų rezultatų įvai-
rovė ir pedagogų kompetencijos, įgalinančios užtikrinti ryšį tarp siekiamų rezultatų ir 
EPK.

Edukaciniai pabėgimo kambariai yra universalūs. Siekiami studijų rezultatai gali būti 
patys įvairiausi – svarbu, kad jie tinkamai derėtų su EPK.

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu

Teorija
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Teorija

Edukaciniai pabėgimo kambariai gali turėti įvairių siekiamų studijų rezultatų. Būtinas 
darnus ryšys tarp studijų rezultatų, EPK ir studentų vertinimo.

SVARBIAUSI EPK ELEMENTAI

„Akcentuojami trys svarbiausi EPK kūrimo ele-

mentai:(i) sužaidybinimas, (ii) siekiami studijų 

rezultatai ir (iii) pedagoginės kompetencijos.“ 

Tercanli et al, 2021

Edukacinių pabėgimo kambarių žaidybiniai elementai – žaidimo metu sprendžiami 
galvosūkiai – padeda studentams suvokti studijų rezultatus. Reikalingi pagrįsti, remian-
tis konstruktyvistine ir socialinės raidos teorija pasirinkti sprendimai, nustatantys 
žaidybinių elementų ir studijų rezultatų dermę. EPK pedagoginė sistema apibrėžia 
pedagogų žinias, gebėjimus ir nuostatas, kurias jie gali pasitelkti spręsdami EPK 
kūrimo klausimus.
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Teorija

MOKYMOSI TIKSLAI IR PEDAGOGŲ 
KOMPETENCIJOS

Toliau pateikiamas tik trumpas sąrašas iš daugelio mokymosi tikslų, siejamų su EPK 
panaudojimu, ir EPK pedagogams svarbių 22-jų kompetencijų santrauka.

Kuriuos mokymosi tikslus norėtumėte akcentuoti kai naudojate EPK? Kurios kompe-
tencijos, jūsų nuomone, yra svarbiausios sėkmingai įgyvendinti EPK?

Kritinis mąstymas;

Turinio pateikimas ir įtvirtinimas;

Mokymosi vertinimas;

Praktinių gebėjimų taikymas;

Pedagoginiai aspektai: įvertini-
mas, mentorystė;

Techniniai aspektai: dizainu grįstas 
mąstymas, skaitmeniniai PK;

Socialiniai aspektai: kūrybiškumas, 
komandinis darbas;

Instituciniai aspektai: priemonės ir 
ištekliai.

16
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Teorija

ATVEJIS: „PABĖK IŠ AUDITORIJOS“1

„Pavogti baigiamojo egzamino lapai! Yra tik vienas baigiamojo egzamino egzempliorius, 
tačiau jis – seife, prie kurio pritaisyta bomba. Ar gali žaidėjai išardyti bombą, įveikti 
seifo kodą ir gauti paskutinį egzamino egzempliorių, kad būtų galima tęsti egzaminą?“  

„Pabėk iš auditorijos“ buvo biologijos egzaminui pasirengti skirtas EPK.  Jo struktūra 
buvo paprasta, o panaudotos buvo biologijos auditorijoje jau buvusios medžiagos 
(muliažai) ir galvosūkiai. Jo tikslas buvo sudominti studentus dalyko turiniu ir tai           
pristatyti kaip iššūkį ir linksmą veiklą, todėl turinys tapo pagrindinis galvosūkių ir EPK 
veiklų akcentas. Po jų studentams tapo aiškiau, ko iš jų bus reikalaujama per egzaminą, 
taip pat koks yra jų pačių tos medžiagos išmokimo lygis.  

Pastebimi „Pabėk iš auditorijos“ struktūros elementai, sutampantys su pedagogine 
veikla, yra bendradarbiavimas, lenktyniavimas, iššūkių sprendimas, strategija, komu-
nikacija, atradimas, apdovanojimas ir greitas grįžtamasis ryšys.

1 Visą atvejo aprašymą rasite atvejo studijų ataskaitoje:

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.95
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Teorija

TIKSLŲ IR KOMPETENCIJŲ GALVOSŪKIS

Čia paslėpta dar daugiau EPK tikslų ir kompetencijų. Ar rasite visus 10 terminų?

Atsakymai pateikiami Priede.

18
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Teorija

REFLEKSIJA

Kaip pradedantysis EPK kūrėjas, kurių 
mokymosi tikslų siektumėte pirmiausiai? 

Jau išbandęs keletą EPK, kokius mokymosi 
tikslus pasirinktumėte kaip iššūkį sau ir 
savo studentams? 

Jei kalbėtume apie kompetencijas, kurioje 
srityje dar norėtumėte patobulėti?

19
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INSTITUCINĖ PARAMA

Šiame modulyje bus aptariama institucinės para-
mos svarba kuriant ir naudojant edukacinius 
pabėgimo kambarius. 

Kuriant ir įgyvendinant EPK pasitelkiami 
žmogiškieji, materialieji ir finansiniai resursai. 
Šiame procese būtina apgalvoti ir atsižvelgti į dės-
tytojų bendradarbiavimą, laiko valdymą, universi-
teto gaires ir paramą, tinkamą aplinką ir būtinas 
priemones.

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu 20



KAM REIKALINGA INSTITUCINĖ PARAMA?

Institucinės paramos trūkumas įvardijamas kaip vienas iš veiksnių, ribojančių EPK 
panaudojimą studijų procese. Pedagogai taip pat mini, kad laiko, kitų pagalbinių reik-
menų trūkumas, žmogiškųjų ir techninių resursų nepakankamumas trukdo jiems kurti 
ir įgyvendinti EPK.

Be šių veiksnių, pabrėžiamas kolegų ir institucijos palaikymo naujoms veikloms nebu-
vimas, o tai galiausiai demotyvuoja tokias veiklas inicijuojančius entuziastus.

Šiame modulyje akcentuojama žmogiškųjų resursų, kolegų palaikymo, tinklaveikos, 
studentų ir kitų suinteresuotųjų šalių įsitraukimo bei finansinių resursų, kurie reikalingi 
EPK įgyvendinimo procesui, svarba.

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu 21
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KAIP ĮTRAUKTI ŽMONES IR SURINKTI 
LĖŠAS?

Kad kiti prisidėtų prie jūsų veiklų, gali reikėti juos įtikinti  EPK metodo nauda. Be finan-
sinių resursų, kuriant ir įgyvendinant EPK jums reikės ir kitų priemonių. 

Pagrindinis šio modulio tikslas – paskatinti jus išsamiai apgalvoti, kokį EPK norite 
sukurti, suvokti tinklaveikos svarbą ir numatyti jūsų kuriamo EPK biudžetą.

Sudarykite suinteresuotųjų šalių žemėlapį ir skleiskite savo idėją tarp kolegų ir 
vadovų.

Ar jums reikės fizinės erdvės? O gal kursite skaitmeninį pabėgimo kambarį? Ar 
jūsų institucijoje pastovi erdvė, kurioje būtų įrengtas EPK, yra įgyvendinama 
idėja?

Planavimo etape svarbu sudaryti sąrašą ir numatyti visas reikalingas priemones. 
Tai padės įgyvendinimo etape. 

Kaštai gali būti labai skirtingi ir jie priklauso nuo jūsų sumanymo. Sudarykite 
projekto biudžetą ir numatykite visas išlaidas.

22
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ATVEJIS: ROTERDAMO VADYBOS 
MOKYKLA2 
Kuriant Roterdamo vadybos mokykloje 
(RVM) veikiantį EPK, kurio pagrindinis tiks-
las buvo suformuluoti  darnaus vystymosi 
tikslus, prisidėjo daug dalyvių. 

Studentai pasirūpino projektu ir medžiago-
mis. Neakademinis personalas padėjo 
pastatyti EPK. Rinkodaros komanda sukūrė 
tinklalapio turinį, skirtą pabėgimo kambariui 
reklamuoti. IT skyrius įdiegė programinę 
įrangą ir pasirūpino mokėjimais. Apie 80 % 
medžiagų surinko RVM bendruomenė, o 
finansavimą ir patalpą EPK parūpino RVM 

Kaip matote iš šio pavyzdžio, savo institucijos narių – kolegų, vadovų ar netgi studentų 
– pagalba leis jums sėkmingai įrengti EPK. Kadangi turėsite institucijos paramą, tai 
padės jums sutaupyti laiko ir resursų.

2 Visą atvejo aprašą rasite mūsų atvejo studijų ataskaitoje:

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.113
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REFLEKSIJA

Kaip galite sėkmingai įgyvendinti EPK 
savo institucijoje?

Kaip planuojate gauti savo kolegų ir 
vadovų paramą populiarindami ir 
įgyvendindami EPK studijų procese?

24
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PRAKTINIS KONTEKSTAS

Ką gi – pradėkime darbą! Šiame modulyje jums 
pateiksime baziniam EPK sukurti būtinų dalių 
apžvalgą. Tai gali padėti jums suplanuoti savo EPK, 
kad, susipažindami su tolesnių modulių medžiaga, 
galėtumėte plėtoti savo idėją.

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu 25



NUO KOKIŲ PRAKTINIŲ KLAUSIMŲ 
PRADĖTI?
Prieš toliau gilindamiesi į EPK teorinius aspektus, pabandykite sukonkretinti planus dėl 
jūsų pirmojo EPK. Tai padės patikrinti jau įgytas žinias šia tema ir pagalvoti apie jų 
pritaikymą, kad vėliau plėtotumėte jau realaus EPK idėją, kurią dar patobulinsite susi-
pažindami su likusių modulių medžiaga.

Kuriant EPK reikia daryti sprendimus dėl daugelio dalykų, kad EPK būtų ne tik žaismin-
ga veikla, bet ir mokymosi priemonė. Tolesniame puslapyje pateiksime keletą 
patarimų, kurie jums galėtų padėti.

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu

Praktinis kontekstas

Šioje dalyje pateikdami konkretų pavyzdį, apibendrinsime svarbiausią MOOC modulio 
PRAKTINIS KONTEKSTAS turinį.

26



PRAKTINIAI PATARIMAI

Šie patarimai, mūsų nuomone, yra patys svarbiausi:
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Pasistenkite šiuos patarimus turėti mintyse, kai analizuosite toliau pateikiamą atvejo 
pavyzdį.

Sudėtingumo lygis: aukštas lygis lemia įdomesnę ir  malonesnę patirtį, tačiau 
sudėtingumo lygis turi atitikti studentų kompetencijas.

EPK tipas: fiziniai EPK yra labiau įtraukiantys ir ugdo socialinius bei komandinio 
darbo įgūdžius, tačiau jie įprastai yra brangesni įrengti ir juos sunkiau analizuoti 
negu skaitmeninius EPK. 

Komandos dydis: didesnėse grupėse ugdomi socialiniai bei komandinio darbo 
įgūdžiai, tačiau tik tuo atveju, jei grupės nevienalytės, ir tik tokiuose EPK, kur 
galima pasidalinti užduotimis.

Struktūra: linijinė struktūra naudojama sudėtingai informacijai pristatyti, o nelini-
jinė – kai dalyvauja didesnės ir daugiau patirties turinčios grupės.
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ATVEJIS: „BOMBOS NUKENKSMINIMAS“3 

Kadangi jau žinote pagrindinius patarimus, 
susipažinkite su įkvepiančiu hibridinio EPK 
pavyzdžiu. „Bombos nukenksminimo“ EPK, 
kuris buvo įgyvendintas Informatikos  
kurse Madrido technikos universitete, stu-
dentai gavo užduotį nukenksminti universi-
teto miestelyje esančią „bombą“. Šiai 
užduočiai įvykdyti jie turėjo pabaigti kurti 
nukenksminimo programinę įrangą ir 
pritaikyti metodus, kurių jie mokėsi kurso 
metu, bei išsiaiškinti pagrobto profesoriaus 
paliktas užuominas. Šio EPK tikslas buvo 
pasitelkiant smagią veiklą įtvirtinti           
svarbiausias programavimo kurse įgytas 
žinias.

Šio EPK formatas ne tik buvo suderintas su studijuojamo dalyko turiniu, bet ir dėstyto-
jo numatytais mokymosi tikslais. Gerą EPK galima sukurti įvairiais būdais, tačiau reikia 
pasirinkti tik vieną, kuris optimaliausiai atitinka jūsų prioritetus. Pasirinkimas dažnai 
būna nelengvas, tačiau verta tam skirti laiko, ką patvirtina ir šio pavyzdžio autoriai.

3  Išsamų atvejo aprašą rasite atvejo studijų ataskaitoje

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p. 164
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REFLEKSIJA

Pagalvokite apie ką tik pristatytą atvejį ir paban-
dykite identifikuoti kontekstą, kuriame šis atvejis 
buvo įgyvendintas. Ar, atsižvelgiant į pateiktus 
praktinius patarimus, autoriai pasirinkto tinkamą 
EPK tipą?

Kaip geriausiai įdiegti kitų EPK gerąją patirtį į 
jūsų kuriamus PK? 
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NARATYVAS

Gresiantis viruso protrūkis, pagrobtas profesorius, 
chemijos laboratorijoje palikta bomba...  Kodėl gi 
nesukūrus EPK naratyvo, kurio siužetas būtų 
susijęs su mokymo tikslais ir suteiktų jūsų studen-
tams įtraukią mokymosi patirtį?

Šiame modulyje sutelksime dėmesį į EPK naratyvo 
kūrimą ir padėsime jums suvokti, identifikuoti ir 
taikyti principus bei jų elementus įtraukiai moky-
mosi patirčiai sukurti.

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu 30



EPK NARATYVŲ KŪRIMAS

Naratyvų kūrimo modulyje akcentuojame prasmingų siužeto linijų svarbą EPK ir nuro-
dome strateginius principus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti kuriant naratyvus. 

Tuomet išsamiau susipažįstame su keliais EPK pavyzdžiais, pateiktais UNLOCK projekto 
atvejo studijų ataskaitoje, ir analizuojame jų siužetų kūrimą remdamiesi jau nustatytais 
principais. 
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Naratyvas

Modulyje kaip pavyzdžiai pateikiami įvairaus įtraukimo lygio EPK naratyvai, pedagogų 
įgyvendinti skirtinguose mokymo ir mokymosi kontekstuose. 
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EPK NARATYVŲ KŪRIMO PRINCIPAI

Šios keturios pagrindinės strategijos yra taikomos kuriant naratyvu grįstus EPK: 
pagrindinis akcentas teikiamas patyriminei veiklai, principo „Klausk kodėl“ panaudo-
jimas, prasmingų iššūkių integravimas ir kognityvinio disonanso vengimas. Kurdami 
naratyvu grįstus EPK, galite atsižvelgti į šiuos šešis pagrindinius principus: 

Nebūtina kuriant savo EPK naratyvą laikytis principo „viskas arba nieko“. Nuspręsdami, 
kuriais iš aukščiau pateiktų principų remsitės, ir atsižvelgdami į turimus resursus galite 
sukurti įvairių įtraukties lygių EPK. 

Siekiamų studijų rezultatų numatymas / suderinimas su studijuojamu dalyku

Vietos, kurioje vyks EPK veikla, parinkimas

Naratyvo su aiškiais dalyvių vaidmenimis ir tiksline užduotimi sukūrimas

Galvosūkių ir vietos bei žanro suderinimo užtikrinimas

Laiko ribojimo nustatymas

Tarpusavyje gerai suderintų iššūkių pateikimas
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ATVEJIS: ŽALČIO KULTAS4 

„ŽALČIO KULTAS“ – tai kulto tematika stu-
dentų sukurtas EPK. Žaidėjai prisiėmė 
„sekėjų“ vaidmenį ir norėdami būti priimti į 
Žalčio kultą, turėjo „įrodyti esantys verti“ 
tapti jo nariais. Žaidimo sumanytojai dėvėjo 
apsiaustus su gobtuvais ir vaidino kulto 
narius. Visi žaidėjai pradžioje išgėrė nuodų 
(skaidraus stiklo stiklinėje su žaliais         
vaisiniais dažais sumaišyto vandens) ir 
jiems buvo duota valanda priešnuodžiui 
surasti. Buvo daroma prielaida, kad verti 
sekėjai sugebės išspręsti EPK užduotį, o 
nevertieji – mirs.

        Studentai sukūrė savo naratyvą

Šis EPK buvo integruotas į „Mokslo filosofijos“ kursą aukštojoje mokykloje. Pasirinktas 
naratyvas sudarė sąlygas pasikartoti kurso metu pristatytas teorijas, apmąstyti, kokios 
žinios yra vertingos įvairiuose moksliniuose ir teoriniuose kontekstuose. Naratyvas 
padėjo siekti edukacinių tikslų. 

4 Jei norėtumėte perskaityti išsamų atvejo aprašymą,  ji rasite mūsų atvejo studijų ataskaitoje: 

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.30
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        Naratyvas buvo svarbus nustatant EPK laiko limitą, parenkant priemones gal-
vosūkiui ir apsprendžiant žaidimo vaidmenis.

Naratyvas



© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu

REFLEKSIJA

Ar manote, kad naratyvo kūrimas yra svarbi 
jūsų EPK kūrimo proceso dalis? Jei taip – 
kodėl?

Kaip ir ar plačiai galite taikyti naratyvo kūrimo 
principus savo EPK? Jūsų manymu, kaip galite 
įveikti kilsiančius iššūkius? 
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GALVOSŪKIŲ KŪRIMAS

Galvosūkiai yra edukacinių pabėgimo kambarių 
pagrindinis elementas! Šiame modulyje supažin-
dinsime jus, kaip kurti įvairių tipų galvosūkius, 
kurie būtų susieti su studijų rezultatais ir padėtų jų 
siekti!
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Uma introdução aos puzzles

Šiame modulyje išmoksite apibrėžti siekiamus studijų rezultatus (SSR), išnagrinėsite 
galvosūkių sudėtingumo lygius ir galvosūkių tipus, taip pat susipažinsite  su gal-
vosūkių komponentais.

Taip pat svarbu, kad išmoktumėte kiekvieno konkretaus galvosūkio atveju nustatyti 
aiškius užuominų ir kitų užduoties sprendimo raktų ženklus bei  surašyti aiškias  
kiekvieno galvosūkio instrukcijas.
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Galvosūkių kūrimas

Šiame modulyje siekiama suteikti galvosūkių kūrimo žinių ir ugdyti gebėjimus, kad 
galėtumėte praktiškai panaudoti ankstesniuose moduliuose įgytas žinias.
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GALVOSŪKIŲ TIPAI

Skirtingų galvosūkių tipų žinojimas leis priimti pagrįstus sprendimus jums patiems 
kuriant galvosūkius.

„Edukaciniuose pabėgimo kambariuose           

mokomasi gali būti įvairiais būdais. Vienas 

būdas – priežastinis, racionalus mokymasis, kur 

pagrindiniai akcentai yra nusistovėjusi struktūra, 

taisyklės, kartojimas,   veikimo būdas ir           

susitarimai (...), o kitas būdas akcentuoja       

eksperimentavimą, vertinimą ir įsivertinimą.“ 

Järveläinen & Paavilainen- Mäntymäki, 2019

Norėdami sukurti APK, galite rinktis iš daugybės galvosūkių. Todėl renkantis geriausią 
konkrečiam iššūkiui tinkantį galvosūkį, labai svarbu suvokti, kokio pobūdžio veiklą, 
atsižvelgiant į siektinus mokymosi tikslus, jūs norite vykdyti. Kurdami galvosūkius 
numatykite, ką jie turėtų akcentuoti: kognityvinius gebėjimus, jėgą / greitį, sumanumą 
ar komandinį darbą.
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ORIENTAVIMASIS GALVOSŪKIŲ PASAULYJE

Kai bandote susiorientuoti tarp galybės galvosūkių, svarbu aiškiai žinoti tikslą, t. y. 
suvokti skirtingiems tikslams tinkamų galvosūkių skirtumus ir užčiuopti jų potencialą 
EPK naratyvų siužetams kurti.

Apibrėžkite EPK galvosūkių tikslus ir SSR

Naudodami galvosūkius, turėkite omenyje skirtingus mokymosi sudėtingumo 
lygius

Identifikuokite skirtingas galvosūkių struktūras ir komponentus

Kiekvieno konkretaus galvosūkio atveju nustatykite aiškius užuominų ir kitų 
užduoties sprendimo raktų ženklus 

Kiekvienam galvosūkiui surašykite aiškias instrukcijas

Viena pagrindinių EPK kūrimo veiklų yra galvosūkių sudarymas, nes būtent galvosūkių 
sprendimas žaidėjams ir turi suteikti mokymosi patirties. Atsižvelgę į pagrindinius 
galvosūkių sudarymo aspektus, užtikrinsite, kad jūsų pasirinkimai dera su mokymosi 
tikslais.
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ATVEJIS: „MENDELEJEVO GELBĖJIMAS“5 

Šiame EPK, kuris vadinasi „Mendelejevo 
gelbėjimas“, žaidėjai turi keliauti laiku 
atgal, kad išgelbėtų apnuodyto Mendeleje-
vo gyvybę. Norėdami rasti žymųjį chemiką 
ir atradėją galinčius išgelbėti priešnuodži-
us, jie turės išspręsti skirtingus bendrosios 
chemijos temomis parengtus galvosūkius.

Šis EPK buvo sukurtas, kad studentai įgytų specifinių chemijos studijų krypties kompe-
tencijų, taip pat ugdytų „minkštąsias“ kompetencijas – darbą komandoje ir kūrybiš-
kumą. Tuo pat metu studentai išmoks vertinti su moksliniais atradimais susijusias 
veiklas. 

Šis atvejis jums pateiktas kaip iššūkis sukurtą EPK išanalizuoti pasitelkiant modulyje 
įgytas galvosūkių kūrimo žinias, taip suteikti galimybę, turint realų pavyzdį, apmąstyti 
su chemijos tematika susijusių galvosūkių kūrimo patirtį.

5 Jei norėtumėte perskaityti visą atvejo aprašymą,  ji rasite mūsų atvejo studijų ataskaitoje

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf  p.155
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REFLEKSIJA

Kaip apibendrintumėte svarbiausius 
galvosūkių, skirtų EPK, kūrimo aspektus?

Ar, jūsų nuomone, dėlionės galėtų būti nau-
dojamos EPK, kurio tikslas yra supažindinti su 
rinkodaros socialinėse medijose tema? Paa-
iškinkite savo argumentus.
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VERTINIMAS

Jūs, padedami kolegų, sukūrėte EPK, atliepiantį 
mokymo tikslus ir suteikiantį įtraukią mokymosi 
patirtį jūsų studentams – sveikiname! Dabar laikas 
įvertinti atliktą darbą ir patobulinti EPK kūrimo 
procesą, o kartu su juo – ir studijų rezultatus. 

Šiame modulyje aptarsime EPK vertinimo sistemos 
elementus.
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KAIP ĮVERTINTI JŪSŲ EPK?

Vertinimo modulyje akcentuojame EPK veiklai numatytų studijų rezultatų pasiekimo 
vertinimo svarbą, dalyvavusių pedagogų, kitų darbuotojų ir studentų patirtį bei galimy-
bę EPK atverti platesnei auditorijai. 

Siekdami patobulinti EPK, taip pat apibendriname pagrindinius (1) proceso, (2) patirčių 
ir poreikių bei (3) studijų rezultatų vertinimo aspektus. 
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Vertinimas

Šiame skyriuje akcentuojami pagrindiniai principai, į kuriuos reikia atsižvelgti siektinų 
studijų rezultatų kontekste vertinant EPK kūrimo ir įgyvendinimo procesus. 
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PROCESO VERTINIMAS

Vertindami fizinio, skaitmeninio ar hibridinio APK kūrimo procesą, turėtumėte apsvars-
tyti, ar sukurta sistema, pasirinktos veiklos ir testavimo elementai prisideda siekiant 
EPK numatytų studijų rezultatų ir kaip šį procesą galima būtų patobulinti. Vertindami 
sukurtą sistemą, turėtumėte atsižvelgti į šiuos aspektus:

Ar ji buvo tinkama dalyko studijų rezultatams pasiekti?

Ar buvo galimybė taikyti inovatyvius didaktikos metodus?

Ar buvo lengva prisitaikyti prie nenumatytų pokyčių?

Ar pasirinktos veiklos buvo pritaikytos EPK skirto laiko limitui ir pasirinktai audi-
torijai?

Kiek laiko, fizinių, žmogiškųjų ir finansinių resursų ji pareikalavo? 

Šie klausimai leidžia identifikuoti sistemines ir resursų tobulinimo kryptis EPK kūrimo 
procese, jei jį kartotume dar kartą. Pateiktos atvejų studijos taip pat gali būti naudin-
gos vertinimo procesui.
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PATIRTIES VERTINIMAS

Reikėtų įvertinti patirtį ir poreikius, kuriuos turėjo EPK kūrimo ir testavimo etapuose 
dalyvavę (1) mokymo turinio kūrėjai, (2) pedagogai ir (3) pagalbiniai darbuotojai, taip 
pat (4) studentai, kurie dalyvavo EPK veikloje. Grįžtamajam ryšiui iš jų visų surinkti, 
apsvarstykite galimybę organizuoti fokus grupių diskusijas. Organizuodami ir 
moderuodami diskusijas, atkreipkite dėmesį į: 

Formatą, aplinkos reikalavimus ir fokus grupių sudėtį

Studentų klausimus apie visos veiklos organizavimą, instrukcijų aiškumą, gal-
vosūkių sudėtingumą, EPK įgyvendinimo būdą, dalyvių įsitraukimo lygį ir komu-
nikacijos vykstant EPK veikloms efektyvumą

Pedagogų ir pagalbinių darbuotojų klausimus dėl proceso efektyvumo, pasi-
rengimo ir įgyvendinimo sudėtingumą bei komunikacijos efektyvumą ir galimus 
gebėjimų bei nuostatų neatitikimus

Pačius įvairius aspektus paliečiantys klausimai pedagogams, mokymo turinio kūrė-
jams, pagalbiniams darbuotojams ir studentams leidžia išgirsti kiekvieno iš jų patirtis 
kuriant ar dalyvaujant EPK ir sudaro prielaidas tolesniam tobulėjimui. 
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STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

Vertindami studijų rezultatus, turėtumėte atsižvelgti į tai, kokius gebėjimus, žinias ir 
kompetencijas norite kad studentai įgytų. Vertinant studijų rezultatus galima remtis:

Su studijuojamo dalyko turiniu susijusiais studijų rezultatais, pavyzdžiui, dalyko 
turinio ir gebėjimų, žinių ir (ar) kompetencijų, kurie siejasi su visais studijų rezul-
tatais

Studijų rezultatais, kurie remiasi „kitais“ mokymosi tikslais, pavyzdžiui, perkelia-
maisiais gebėjimais ir auditorijos ribas „peržengiančiomis“ kūrybiškumo, komu-
nikacinių gebėjimų, planavimo ir savivaldumo kompetencijomis 

Aiškiai nustatyti EPK studijų rezultatai leidžia įvertinti, ar EPK atitiko dalyvių poreikius, 
taip pat ar EPK galėtų būti siūlomas panašių mokymosi poreikių turinčiai platesnei 
auditorijai.
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REFLEKSIJA

Ar apibendrinti proceso, patirties ir studijų 
rezultatų vertinimo elementai palengvina 
pedagogams, kitiems darbuotojams ir 
studentams skirtų vertinimo formų sudary-
mą? Jeigu ne – kodėl? 
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ĮSIVERTINIMAS

ĮSIVERTINIMO modulis – paskutinis jūsų UNLOCK 
MOOC mokymosi kelionės etapas. Šioje Vadovo 
dalyje susipažinsite su skirtingais mokymosi pro-
ceso galutinio įsivertinimo būdais. 
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KITAS ĮSIVERTINIMO BŪDAS

UNLOCK MOOC kurse Įsivertinimo modulis yra paskutinysis mokymosi kelionės etapas. 
Pakviesime jus pasitikrinti, ką išmokote šiame MOOC. Pasitelksime ne tik įprastą testą, 
bet pakviesime pabandyti ištrūkti iš skaitmeninio pabėgimo kambario. Po to paprašy-
sime jūsų užpildyti grįžtamojo ryšio apie MOOC anketą. Galiausiai, jums bus išduotas 
sertifikatas, žymintis sėkmingą UNLOCK MOOC kurso, skirto pabėgimo kambarių  
kūrimo ir taikymo studijų procese, baigimą.
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Įsivertinimas

Mes tikime, kad geriausiai mokomės praktiškai atlikdami tam tikras veiklas, todėl 
skatiname išbandyti EPK tematikos skaitmeninį pabėgimo kambarį. Tai suteiks jums 
įžvalgų ir motyvacijos integruoti sužaidybinimo metodą į dėstymo veiklas ir suprasti, 
kaip jaučiasi EPK dalyvaujantis studentas.
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REFLEKSIJA

Kokius su įsivertinimu susijusius iššūkius 
numatote edukacinius pabėgimo kambarius 
integruodami į savo kursą?

Kaip jūsų asmeninė dalyvavimo EPK patirtis 
gali padėti jums geriau įvertinti dėstomo 
dalyko studentų pasiekimus, kai EPK yra 
integruoti į studijų procesą? 
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BENDRUOMENĖ

Tikimės, kad jums patiko ir buvo naudinga 
UNLOCK vadove pateikta mokomoji medžiaga. 
Tolesniame modulyje susipažinsite su UNLOCK 
bendruomene, kuri padės jums dalintis sužaidy-
binimo metodo taikymo studijų procese patirtimi.
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KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE 
BENDRUOMENĖS

Norėtume pakviesti jus ir toliau dalyvauti mūsų bendruomenės veikloje. Čia jūs galite 
dalintis savo ir sužinoti apie kitų patirtis, rekomendacijas, kurios įkvėptų ir padėtų 
susipažinti su naujausiais atradimais nuolat besikeičiančiame EPK tyrimų lauke.

Dėl augančio susidomėjimo edukaciniais pabėgimo kambariais, mūsų bendruomenė 
taip pat sparčiai plečiasi. 

Nedvejodami susisiekite ir užmegzkite ryšius!
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Bendruomenė

Bendruomenės, kaip ir institucinės paramos, vaidmuo yra svarbus skatinant ir padedant 
jums įgyvendinti, išbandyti ir tobulinti EPK.

51



UNLOCK EKSPERTŲ BENDRUOMENĖ

Mūsų bendruomenės gretose yra daug ekspertų, kurie prisijungė prie mūsų veiklų ir 
dalinosi savo idėjomis bei patirtimis, taip pat – draugiška kritika.

Čia supažindiname jus tik su keliais iš pripažintų akademikų, kurie prisidėjo prie 
UNLOCK projekto veiklų.
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Grįžtamasis ryšys ir komentarai iš ekspertų – tai puikus būdas įgyti daugiau sužaidy-
binimo metodo taikymo patirties. Mūsų ekspertų bendruomenė mielai pasidalins žinio-
mis bei kompetencijomis su jumis.

Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė – žmonių išteklių vadybos profesorė Kauno 
technologijos universitete. Studijų procese ji pasitelkia edukacinius pabėgimo 
kambarius;

Thomas Vigild domisi žaidimų psichologija, žaidimu, žurnalistika, stalo žaidimais, 
žaislais, žaidimų kūrimu, technologija, pabėgimo kambariais,  prietaisais, 
kompiuterinėmis programėlėmis, žaidimų kultūra ir nepriklausomų kūrėjų sukur-
tais žaidimais. Jis dėsto Folk High School Vallekilde, Danijoje.

Adelina Moura – edukacinių pabėgimo kambarių kūrimo ir panaudojimo pro-
fesinių mokyklų mokinių studijų procese pradininkė, studentų mokymosi patir-
tims praturtinti pasitelkianti bendrakūrą ir mokinių dalyvavimą skatinančias 
metodologijas.
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UNLOCK BENDRUOMENĖS GALVOSŪKIS

INSTRUKCIJOS

Šioje raidžių lentelėje yra užslėptas 21 žodis. Iš šių žodžių sudarysite kvietimą veikti, 
kuriuo ir baigiamas šis Vadovas. Sėkmės ieškant žodžių ir sudarant motyvacinį kviet-
imą veikti!

Atkreipkite dėmesį, kad žodžius galite sudaryti įvairiomis kryptimis 

O kai kurie žodžiai yra pateikti atvirkščiai.

Patarimas: žodžius „your“ ir „and“ galima panaudoti du kartus.
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Atsakymus rasite Priede (p. 59).
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REFLEKSIJA

Kas jus galėtų motyvuoti įsijungti į UNLOCK 
bendruomenės gretas?

Kaip bendruomenė galėtų geriausiai prisidė-
ti jums mokantis apie EPK? 
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https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php

PABAIGA

Dėkojame už jūsų dėmesį! Tikimės, kad įgijote 
žinių bei gebėjimų pradėti naudoti EPK savo 
užsiėmimuose. Jei norėtumėte išsamesnių žinių 
apie tai, kaip EPK pasitelkiami studijų procese, 
kviečiame jus išbandyti atvirąjį internetinį moky-
mosi kursą UNLOCK MOOC.
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SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ DARBO 
REZULTATAIS
Trejus UNLOCK projekto vykdymo metus buvo gilinamasi į sužaidybinimo metodų 
taikymą ir EPK integravimą į studijų procesą. 

Todėl norėtume jus pakviesti peržvelgti šia tema surinktą medžiagą ir parengtas 
ataskaitas.
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Literatūros apžvalgoje pristatoma faktinės EPK aukštajame moksle situacijos 
apžvalga.

Atvejo studijų ataskaita pateikia išsamią informaciją apie 37 EPK atvejų studijas 
iš įvairių šalių. 

Pedagogų kompetencijos, nuostatos ir gebėjimai. Edukacinius pabėgimo kam-
barius studijų procese pasitelkti įgalinanti pedagoginė sistema, kurios tikslas – 
naujo pedagogų vaidmens skatinant taikyti sužaidybinimo metodus suvokimas.

Pabaiga

WWW.UN-LOCK.EUNorėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų tinklalapyje   WWW.UN-LOCK.EU!
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PRIEDAS

Čia rasite galvosūkių ir mįslių atsakymus. 
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TIKSLŲ IR KOMPETENCIJŲ GALVOSŪKIS

Teorijos skyriuje pateikto tikslų ir kompetencijų galvosūkio atsakymai
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Priedas
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UNLOCK BENDRUOMENĖS GALVOSŪKIS

ATSAKYMAS

Kviesti veikti reiškia: „IT'S TIME FOR CREATING YOUR OWN EDUCATIONAL ESCAPE 
ROOMS AND ENGAGING WITH UNLOCK COMMUNITY. TEST YOUR GAME-BASED LEARNING 
SKILLS AND GET INTO ACTION“

© 2022 UNLOCK |  www.un-lock.eu 59

Priedas



Handbook
www.un-lock.eu

UNLOCK is a KA2 Cooperation and Innovation for good 
practices for higher education 2020 -2022 project. 
Agreement No. 612645-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA2-KA

UNLOCK is a project carried out, under the leadership 
of University of Aveiro, by a strategic partnership 
between eight partner European organisations.

Funded by:

The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This work is licensed under the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Interna-
tional License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or 
send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA.


